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BESTE LEDEN VAN DE VERENIGING WIK

De vereniging en ook het hotel zijn
volop in beweging en ontwikkeling
Het verenigingsjaar is goed onderweg en in dit voorwoord
blikken we graag kort terug maar zeker ook vooruit!
Op 21 april kwamen we met zo’n

Op 30 juni was er een drukbezochte

Hotelmanager Patricia Sanders en

Maritiem museum te Rotterdam om

waar wij officieel twee nieuwe

Herman Vorstenbosch veruit het

60 WiK-leden samen in het

onze Dies te vieren. Dies komt uit het
Latijn en betekent ‘dag’. In deze

context heeft het de betekenis van

oprichtingsdag of verjaardag en dat

was dan ook de aanleiding voor deze
nieuwe activiteit. Officieel is WiK

opgericht op 23 april 1909 maar we
vierden het om praktische redenen
iets eerder. Onze gastheer was

ondergetekende Chris Opgenoort die

de aanwezige hartelijk welkom heette
met een presentatie over het

verleden-heden- toekomst van WiK.
In verschillende groepen bezochten

Algemene Leden Vergadering (ALV)
bestuursleden verwelkomden:

Janneko Giezen als secretaris en

Koos de Jong als penningmeester.

We zijn erg blij met deze versterking
en de ervaring en regionale
netwerken die zij met zich

meebrengen! De jaarstukken

werden goedgekeurd en decharge

werd verleend aan het WiK bestuur.

Er is over 2021 een bescheiden winst

het terras.

laatste hand gelegd aan de

De Kim tot multifunctionele wellness
en wellbeing ruimte en de vernieu-

wing van het terras. Een gezamenlijk
project de WiK en De Kim waarbij

Chris Opgenoort en

graag aan u zien op 27 oktober

Leontine de Groot

tijdens de volgende ledenactiviteit.
We zijn blij dat de ruimte met het
mooiste uitzicht van De Kim nu

De vereniging en ook het hotel zijn

secretariaat via info@willeniskun-

heerlijke Kerstdiner. Lijkt u dit ook

gasten!

Wij wensen u een goed en gezond

0730

het maken van een reservering!

intensief wordt gebruikt door de

De Kim waarbij ontmoeting centraal

verbouwing van de 4e etage van

gezellige afsluitende borrel op

Het prachtige resultaat laten we

terrace was als vanouds gezellig!

rondvaart. Het prachtige weer zorgde
geslaagde dag werd met een

wij hen zeer erkentelijk voor zijn!

Dan staat er op donderdag 27

De afsluitende borrel op het rooftop

Rond dezelfde tijd werd ook de

er mede voor dat het een zeer

meeste werk hebben verzet en waar

gemaakt van zo’n € 15.000.

we vervolgens het museum, de
haven en maakten we een

medewerker Technische Dienst

oktober een activiteit gepland in

volop in beweging en ontwikkeling!
najaar en verwelkomen u graag in
De Kim op 27 oktober.

staat en we een inkijkje geven in een

hebben met de WiK leden hebben we

fysiotherapie en de diëtetiek.

steeds meer WiK-leden per email

tweetal onderdelen van De Kim: de
Verderop in het magazine vindt u
meer informatie. Zien we u in
oktober?

De in 2021 ingezette periodieke

mailings om meer interactie te

ook dit jaar vormgegeven. Wij kunnen
bereiken maar dit zijn er nog niet

genoeg naar onze zin. Dus mocht u

dit jaar nog geen nieuwsbrief per mail

hebben ontvangen en dit wel willen:
geef uw e-mailadres door aan het

nen.nl of per telefoon op: 071 364

wat? Wacht dan niet te lang met

Veel WiK-leden maakten deze

U leest het: de vereniging en ook

mogelijkheid tot een vakantiever-

en ontwikkeling! Wij wensen u een

lente en zomer gebruik van de

blijf in de Kim (zonder herstelzorg).
WiK-leden ontvangen 25% korting
op een vakantieverblijf. De kerstperiode is onder WiK-leden ook

het hotel zijn volop in beweging
goed en gezond najaar en

verwelkomen u graag in De Kim
op 27 oktober.

erg gewild voor een paar dagen

Een warme groet namens

elkaar dan in De Kim en genieten

Chris Opgenoort

weg. Vele oude bekenden treffen
van de gezelligheid en het

bestuur en directie,
Leontine de Groot

Help ons mee met de ledenwerving voor Willen is Kunnen

Werf een nieuw lid en wij
trakteren op lunch!
Als lid van vereniging Willen is Kunnen kent u de

voordelen van het lidmaatschap. Gunt u dat anderen
ook? Wilt u mee helpen bouwen aan een bloeiende

Zo nodigt u een ander uit

• Vul op het formulier je gegevens en het emailadres en
telefoonnummer in van degene die u wilt uitnodigen;

vereniging met een groeiend ledenbestand? Nodig dan

• Hij of zij ontvangt dan van ons en mede namens u

worden. Als dank voor het aanbrengen van een nieuw

• Wordt de ander lid? Dan ontvangt u en het nieuwe lid

vrienden, familie, de buren of kennissen uit om ook lid te
lid ontvangt u én het nieuwe lid een gratis lunch in ons
zorghotel De Kim in Noordwijk aan Zee.
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een email met de uitnodiging om lid te worden;

uiterlijk een maand na inschrijving als dank een
lunchvoucher.

Actievoorwaarden

• WiK-leden kunnen onbeperkt nieuwe leden aandragen
en lunchvouchers ontvangen;

• Per lunch kan er per persoon 1 voucher worden
verzilverd;

• Deze actie is niet geldig in combinatie met de

doorlopende kortingsactie in De Kim waarbij gasten

van De Kim direct korting krijgen op hun lidmaatschap
als zij tijdens hun verblijf lid worden van de WiK;

• De voucher is niet overdraagbaar;

• De vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld, verblijf of
een andere vorm van vergoeding;

• De actie loopt in ieder geval 31-12 2023 en kan door de
WiK worden verlengd;

• De lunch bestaat uit een ‘Kim-twaalfuurtje’ (bouillon,
mini uitsmijter, salade van de dag, lunch gerechtje
van de dag) inclusief 2 drankjes. Eventuele extra
consumpties komen voor eigen rekening;

• De voucher wordt aan het aandragende WiK-lid en

nieuwe WiK-lid verzonden zodra de bevestiging van
inschrijving van het nieuwe lid en de

incassomachtiging voor de contributie zijns

ontvangen door het secretariaat van de WiK;

• De voucher is twee jaar geldig na uitgifte;

• Nieuwe leden zijn minimaal 2 jaar lid en betalen voor
het gehele eerste jaar contributie (zie statuten WiK);

• Schriftelijke communicatie over deze actie is mogelijk
via info@willeniskunnen.nl.
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Vernieuwde panorama
etage in Zorghotel

De Kim tilt herstel naar

hoger
niveau

Een langgekoesterde wens van vele WiK-leden en

medewerkers van De Kim is in vervulling gegaan: de
verbouwing van de mooiste ruimte van het hotel tot

multifunctionele ruimte voor well-being en wellness.

”De vierde verdieping is compleet
vernieuwd; gasten werken er
aan hun herstel in de luxe
van een hotel”
Zorghotel De Kim kent u als een prachtige plek

waar mensen kunnen herstellen na een operatie.
Het zorghotel ontvangt ook geregeld

mantelzorgers met hun partners die tijdens het

verblijf op adem komen. Een weekendje genieten
op deze unieke locatie, direct aan het strand van
Noordwijk is ook mogelijk.

De vierde verdieping van het zorghotel is

compleet vernieuwd. Gasten werken er aan hun

bewegingsaanbod en een salon waar de

kunnen genieten’, vertelt Patricia Sanders,

De kamers zijn ingericht naar de zorgbehoefte van

De Praktijk in de luxe van een hotel. ‘In deze

voetreflextherapeute hun diensten aanbieden.

gekeken hoe we revalideren plezieriger kunnen maken.

nen voor zowel de kamers als voor de entree van

herstel met professionele fysiotherapeuten van
vernieuwde ruimte bevindt zich een aparte

behandelkamer voor fysiotherapie en andere

‘De vloer van het terras is vernieuwd en het

oefenzaal voor fysiotherapie en ander

beschut en comfortabeler van de buitenlucht

paramedische behandelingen, een grote
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kapper, schoonheidsspecialiste, pedicure en

meubilair is vervangen, zodat de gasten meer

Hotelmanager van de Kim. ‘We hebben heel bewust
Als mensen in een fijne sfeer verblijven, knappen ze
sneller op”, vertelt Sanders.

Het zorghotel heeft 40 prachtig ingerichte hotelkamers.

Een groot deel van de kamers beschikt over een balkon.

de gasten. Op dit moment liggen er verbouwplanhet hotel. De verbouwing zal de komende jaren in
fases worden doorgevoerd. De Kim en

pandeigenaar WiK werken hiervoor nauw samen.

WIKVITAAL
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je alle lichaamsdelen, ook datgene wat bijvoorbeeld
door een operatie nog in het verband zit.

Acupunctuur helpt bij een scala

aan fysieke of mentale klachten

Acupunctuur en de verzekering:
hier moet je op letten

Aan acupunctuur is niets

Steeds meer mensen maken gebruik van

zweverig

acupunctuur. ‘De oudste vrouw die ik een

acupunctuurbehandeling geef, is 90 jaar oud.
Door acupunctuur ervaart ze minder pijn van

versleten botten en gewrichten. Mannen staan
vaak wat sceptischer tegenover acupunctuur.
Ik krijg dan ook regelmatig de vraag of je erin

moet geloven, om het te laten helpen.

Het antwoord is hierop heel simpel: Nee.

Acupunctuur doet zijn helende werking toch wel:
of je er nu wel of niet in gelooft.’

Bij het woord acupunctuur zullen

Acupunctuur vindt haar oorsprong in de Chinese

samen met zijn collega’s mensen die net een

De vergoeding voor acupunctuur zit niet in de

veel mensen denken aan de

naar een volgens Westerse zienswijze opgeleide arts.

opvallend detail is dat de helft van de fysiotherapeuten

heeft krijgt vaak een aantal behandelingen (deels)

geneeskunde. ‘Ook in China gaan mensen als eerste

naaldjes die op meerdere

Pas nadat een klacht is vastgesteld of wanneer de

plekken in het lichaam worden

acupuncturist in beeld,’ vertelt Jan Pleij, acupuncturist

klacht is behandeld in het ziekenhuis komt de

geprikt. Wat men vaak niet weet

bij De Praktijk.

is dat deze alternatieve

De Chinezen stellen al duizenden jaren dat een

geneeswijze wordt toegepast

van allerlei ziektes en klachten. Door het prikken van

bij zowel fysieke als mentale
klachten.

bij De Praktijk zijn opgeleid tot acupuncturist.

Zorghotel De Kim werkt sinds begin dit jaar samen met
behandelcentrum De Praktijk. Gasten in het hotel

kunnen zeven dagen per week gebruik maken van
fysiotherapie en dus ook van acupunctuur.

verstoring van de lichaamsbalans aan de basis staat

‘Een knieoperatie wil nog wel eens vies tegenvallen.

naalden in de huid op specifieke plekken en in

vaak geen pretje, met als gevolg dat het herstel traag

combinaties, wordt het zenuwstelsel terug in balans
gebracht. Verschillende onderzoeken hebben

aangetoond dat acupunctuur een bewezen werking

heeft bij onder meer pijn in de onderrug, nek, knieën en
hoofd. ‘Dit jaar behandel ik opvallend veel mensen die

door een verkeerde werkhouding pijnklachten hebben.
Door het thuiswerken zitten we vaak lang en verkeerd
naar ons laptopscherm te staren. Met als gevolg een

De knie blijft lang pijnlijk of opgezwollen. Slapen is dan

van de revalidatie versnel je het herstel van de knie.
Acupunctuur geeft de doorbloeding van het

geopereerde been een boost, waardoor de zwelling snel
afneemt. En daardoor ook de pijn. Zo zijn er nog legio

voorbeelden te bedenken om ook voor acupunctuur te
kiezen’, vertelt Pleij.

Naast klassieke acupunctuur past Jan Abdominal

Jan Pleij is ruim 38 jaar fysiotherapeut. Hij heeft zich

Bij buikacupunctuur geldt het reflexgebied rond de

Chinese acupunctuur. Deze goedlachse fysiotherapeut
is geregeld in De Kim te vinden. Hij behandelt daar

basisverzekering. Wie een aanvullende verzekering
vergoed. ‘Investeer in je gezondheid,

ook als iets extra’s kost’, adviseert Pleij.
Bang voor naaldjes?

De naalden zijn minuscuul klein. Zo’n 0,25 mm

doorsnee. De behandeling van Jan Pleij (rondom

de navel) is pijnloos en zeer effectief. Vaak doezelen
mensen zelfs lekker weg tijdens de behandeling.

verloopt. Door te kiezen voor acupunctuur als onderdeel

zere nek of rug. Acupunctuur vermindert die pijn.’

gespecialiseerd in manuele therapie en de klassieke
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orthopedische operatie hebben ondergaan. Een

Meer informatie

Elke behandelingsvorm heeft te maken met
mogelijk bijwerkingen. Acupunctuur wordt over
het algemeen als zeer veilig beschouwd, mits
uitgevoerd door een getraind en gecertificeerd
(arts-)acupuncturist. Bezoek voor meer

Acupuncture (Buikacupunctuur) toe.

informatie:

navel als uitgangspunt. Hier komen alle energiestromen

www.de-praktijk.nl therapie#acupunctuur

van het gehele lichaam samen. Wanneer je de

acupunctuurbehandeling richt op dit gebied behandel
WIKVITAAL
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Dorien Alkemade bereid zich voor op een intakegesprek.

Dorien maakt graag een wandeling in haar pauze.

DAG IN HET LEVEN VAN DORIEN ALKEMADE

14.00 uur

“Samen voor de beste zorg voor
gasten van Zorghotel De Kim”

‘Het is tijd voor de intakes! De gasten zijn klaar met

het nuttigen van hun lunch. Het intakegesprek vindt
altijd plaats op de hotelkamer. Als verpleegkundige
heb ik geen fysiek contact met de gast. Ik stel ze
vragen over de operatie die ze achter de rug

hebben. Net zo belangrijk zijn de vragen over het
gebruik van medicatie en de pijn die op dat

In Zorghotel De Kim in Noordwijk werken meerdere medewerkers van Activite. Deze (thuis)

moment wordt ervaren. Tijdens een intakegesprek

zorgorganisatie helpt mensen uit een groot deel van Zuid-Holland met hun zorgvraag.

komt ook de slaapwacht ter sprake. Gedurende de

Dit kan gaan om hulp bij het huishouden of (nacht)zorg. We spreken af met
Dorien Alkemade, zij is een wijkverpleegkundige van Activite en werkt ook in De Kim.

10.00 uur

Dan kom ik bij de mensen thuis en geef ik ze zorg.

hier hangt een groot bord waarop is af te lezen

zorg een geweldige baan.’

‘Mijn werkdag start in de personeelsruimte,

hoeveel nieuwe zorggasten er die dag arriveren.

De afwisseling maakt het werken voor mij in de

In één oogopslag weet ik hoe druk mijn dag

11.00 uur

lees ik mij goed in. Zo moet ik weten of ze

aandacht aan stagiaires. Ik laat ze meekijken met het

wordt. Voordat deze nieuwe zorggasten komen
bijvoorbeeld net zijn geopereerd, of er op

medisch vlak nog meer zaken spelen en of de
hulpmiddelen die ze meenemen voldoende

zullen zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld snel een postoel
of een rollator regelen. Ik sta niet aan het bed
van deze zorggasten, ik verzorg namelijk het

intakegesprek en ik maak de zorgplannen aan.

‘Voordat de drukte losbarst besteed ik ook graag

opstellen van zorgplannen en ik neem ze mee naar
intakegesprekken. Ik werk zo’n 25 jaar in de zorg en

breng mijn kennis graag over aan diegene die in dit
vak starten. De zorg in De Kim is uitdagend, want je
hebt een afwisselend zorgpubliek. Stagiaires leren
veel in ons zorghotel.’

Door deze intakegesprekken en het lezen van de

12.00 uur

huisarts, kan ik het zorgteam van De Kim briefen

14.00 uur. Kom je als zorggast rond de lunch? Dan

overdracht van bijvoorbeeld het ziekenhuis of

over de nieuwe zorggasten. De zorgplannen zijn

van belang voor de zorgverzekeraars. Dit is nodig
voor de vergoeding van de zorg. Hiervoor zit ik
heel wat uren per dag achter de computer.
Gelukkig werk ik in het weekend ook als
wijkverpleegkundige in een klein dorp.
8 WIKVITAAL

‘De meeste intakes vinden plaats tussen 11.00 uur en
regel ik roomservice of ik reserveer een tafel in het
restaurant. Op dit tijdstip eet ik zelf een boterham

achter mijn computerscherm. Vaak ben ik nog de

intakes aan het voorbereiden of werk ik de laatste
gegevens weg van de dag ervoor.’

nacht is er een verpleegkundige die op oproep

13.00 uur

‘Als het even kan maak ik tijdens het lunchmoment

van de gasten graag een wandeling op het strand.
Met de wind in de haren maak ik mijn hoofd leeg.
Ik werk nu zo’n tweeënhalf jaar voor De Kim.

Toen ik hoorde dat ik ook in het zorghotel aan de

binnen enkele minuten bij de gast aanwezig is. Met
de informatie die ik van de zorggast krijg ga ik aan

de slag. Ik werk alles uit in een duidelijke overdracht
voor het zorgteam en ik maak een gespecificeerd

zorgplan aan. Rond 15.00 uur heb ik vaak het laatste
gesprek met een nieuwe zorggast.’

slag mocht, ging een langgekoesterde wens in

15.00 uur

Als wijkverpleegkundige werk je eigenlijk altijd

ik mij terug op ons kantoor. Ik zorg dat mijn collega’s

vervulling. Wat De Kim zo’n leuke werkplek maakt?
alleen, in het zorghotel werk je met een team.

Zo werk je in een hotelsetting, de gasten herstellen
met een vakantiegevoel en de locatie is natuurlijk
fantastisch. Het hotel ligt op steenworp afstand
van het strand.

Op dit uur maak ik ook graag een praatje met de
gasten. Ik zie ze vaak alleen tijdens het intakegesprek, want ik sta niet aan een bed in De Kim.

Als ik ze even aanspreek tijdens de lunch hoor ik

graag of ze goed herstellen. Ik kan dit natuurlijk uit
de rapportages halen van mijn collega’s, maar ik

hecht veel waarde aan persoonlijk contact met de

gasten. Wanneer een gast bezoek heeft of in gezelschap luncht, is een glimlach vaak al voldoende
voor mij om te zien dat het goed gaat.’

‘Voor het uitwerken van de intakegesprekken trek
die de avonddienst draaien zijn geïnformeerd
over de nieuwe zorggasten en dat de interne

rapportages en formulieren af zijn. Het zorgplan,
dat zowel voor de zorgverzekeraar als voor de

zorgverlener van belang is, werk ik thuis in alle rust

uit. Mijn werkdag zit er pas op als alles is afgerond.
Het komt dus geregeld voor dat ik ’s avonds ook

aan het werk ben. Zodra alles is afgerond, vind ik de
rust om te ontspannen. Nu het werk erop zit begint

mijn collega van de volgende dag met een schone
lei, en dat voelt fijn.’

Wil je meer weten over de zorg in Zorghotel
De Kim? Stuur dan een e-mail naar
info@zorghoteldekim.nl
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Burgemeester Wendy Verkleij

brengt werkbezoek aan De Kim
In deze rubriek maken we

Burgemeester van Noordwijk heeft een werkbezoek gebracht aan Zorghotel De Kim.
Verschillende onderwerpen zijn tijdens het werkbezoek aan bod gekomen: inhaalzorg,
respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers en de kuuroord-status van Noordwijk.

kennis met een WiK-lid dat
in het zorghotel verblijft.
Wie zijn ze en waarom

hebben ze gekozen voor
Zorghotel De Kim?

De verdere ontwikkeling van de

van aanvullende zorg om vanuit

thema staat De Kim voor innovatie

Wilt u als WiK-lid ook

hoog op de agenda van de

te benaderen met onder meer

welzijn en gezondheid’, aldus

kuuroord status in Noordwijk staat
burgemeester.

meedoen met deze rubriek?

In het zorghotel wordt deze kuur-

Stuur dan een e-mail naar:

oordstatus tastbaar. ‘In Zorghotel

info@willeniskunnen.nl

De Kim gaan gezondheid en genieten hand in hand. Het is een plek

waar we vanuit een bredere kijk op

Als mantelzorger kom je hier helemaal tot rust:

‘iedereen helpt mee’
‘Het verblijf in De Kim en alle medewerkers zijn geweldig’

Blij verrast zijn meneer en mevrouw Wouterson. Het

Je kan hier echt op adem komen. Elke medewerker

van De Kim mocht dit niet onopgemerkt blijven. De

helpende hand. Om mijn man bij te kunnen houden

koppel is 66 jaar getrouwd en volgens medewerkers
Kim besloot daarom het echtpaar in het zonnetje te
zetten.

verblijven als vakantiegast. Dat er ook zorggasten in

tijd over om met mijn man te wandelen. Een bezigheid
waarin hij zijn rust vindt.’

Het zorghotel heeft 40 prachtig ingerichte

mevrouw Wouterson. ‘Ik gun elke mantelzorger een
verblijf in De Kim.

indruk te zijn van het zorghotel en

een passend aanbod is. Preventie,
eigen regie op gezondheid, een
betekenisvol leven en positieve

gezondheid zijn vier belangrijke

speerpunten voor De Kim. De com-

plementaire zorg wordt ook dit jaar

verder uitgebreid. Aan de lange lijst

van de passie die ze zag bij de

medewerkers. ‘Het gaat hier om het
herstel van de gast en daar draagt
echt elke medewerker een steentje
aan bij. Het was een mooi werkbezoek met als hoofdonderwerp:

‘Kuuroord Noordwijk’. Binnen dit

Zorghotel De Kim

kletsen met elkaar. Het is hier zo gezellig dat

familieleden graag bij ons op bezoek komen in De Kim.’

blijft het lang stil. Uiteindelijk komt er toch een kleine tip
hotel. ‘We missen een speciale loopband voor mensen
die niet meer zo kwiek zijn. Wandelen zorgt voor

BURGEMEESTER WENDY VERKLEIJ:

ontspanning, ook wanneer je binnen op de loopband

”‘Kuuroord Noordwijk’. Binnen dit thema staat

wandelt. Vanaf de vierde etage heb je uitzicht op de zee.
Dan droom je helemaal weg.’

Burgemeester

Wendy Verkleij
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vertelde de burgemeester onder de

soms kom je een lotgenoot tegen en zit je uren te

voor in de oefenruimte op de bovenste etage van het

genieten we van de heerlijke gerechten’, vertelt

elkaar aan, zodat er voor iedereen

geen probleem. ‘Je moet elkaar een beetje helpen,

zorgbehoefte van de gasten. Zo beschikt iedere kamer
badkamer sanitair aangepast. ‘In het restaurant

directeur van Zorghotel De Kim.

het hotel zijn, die werken aan hun herstel, vinden ze

Op de vraag of het echtpaar nog iets mist in het hotel

over één of twee elektrische zorgbedden en is het

toegevoegd’, vertelt Manuela Tilma,

het hotel. Het is wel voor het eerst dat ze in het hotel

hotelkamers. Een groot deel van de kamers beschikt
over een balkon. De kamers zijn ingericht naar de

orthomoleculaire therapie

Na een uitgebreide rondleiding

en complementaire zorg vullen

burgemeester Verkleij.

geregeld.’

vinden. Het gaat ons namelijk al een tijdje niet voor de
zelfs de was wordt voor ons gedaan. Ik houd nu meer

binnenkort ook yoga en

gezondheid werken. Reguliere zorg

tijdens het wandelen hebben ze een rollator voor me

De familie Wouterson verblijft niet voor het eerst in

wind. In het zorghotel wordt alles voor ons geregeld,

diëtiek en mental healthcare wordt

en integratie op het gebied van

staat voor je klaar en biedt een luisterend oor of een

‘We moesten er samen gewoon even tussenuit. Een

vakantie in De Kim leek ons de beste plek om rust te

een holistische visie de gezondheid

De Kim voor innovatie en integratie op het
gebied van welzijn en gezondheid’
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‘Extra vitamine C en D voor meer energie in het najaar’
Krachtige maaltijden van chef-kok Axel in De Kim

De R zit in de maand!
In de herfst kunnen we wel wat
extra vitamines gebruiken om
gezond de winter in te gaan. Er is

HET FAVORIETE NOORDWIJK VAN...

Burgemeester van Noordwijk
Wendy Verkleij
Water loopt als een rode draad door

de Thalasso wandelroute. Binnenkort

de carrière van Wendy Verkleij, de

plaatst de gemeente Noordwijk op

burgemeester van Noordwijk. Het

één van de mooiste plekken in het

begint bij Kimberly-Clark, van de

natuurgebied een comfortabele bank

Kleenex zakdoekjes. Handig om de

om even op adem te komen of om

waterlanders te stoppen. Verkleij komt

ademloos te genieten van de natuur.’

uit Reeuwijk, waar je de Reeuwijkse

tegenwoordig volop aandacht voor

meesterschap in Uitgeest kon ze

Wat blijft u verbazen aan het
uitzichtpunt kachelduin?

genieten van het Uitgeestermeer. Met

‘Geen dag is op deze plek hetzelfde.

nu de Noordzee als achtertuin kan het

Wat me altijd doet verbazen is de

niet anders dat de favoriete plek van

stilte in het gebied. De drukte die een

deze burgemeester iets te maken heeft

badplaats kent, zoals veel verkeer

met water, toch? ‘Dat klopt, een plek

en zwermen van badgasten, is daar

plassen hebt. En tijdens haar burge-

een gezonde levensstijl. Vitamines
en mineralen spelen hierbij een
belangrijk rol.
Vitamine C en D helpen het immuunsysteem aan een goede weerstand.
‘Vooral ouderen en mensen die een

niet.’

medische behandeling, zoals een

operatie hebben ondergaan, hebben

Hoe vaak komt u hier?

vitaminen, vertelt chef-kok Axel

keer per week te komen. Dit doe ik het

baat bij extra inname van deze

Mijn streven is om er minimaal één

Hoveling. Axel heeft de leiding over de
keuken in het zorghotel. Daar blaast

hij klassieke gerechten nieuw leven in

samen naartoe en maken daar een

door smaken te combineren. De

rozemarijn en citroen-tijm halen

Heb je vragen over een product,

sinds jaar en dag door hem

Kruidenduin. Hierdoor worden het

ben je benieuwd naar zijn

recepten en de menu’s worden al
samengesteld. ‘Er is volop variatie in
de menu’s. Met vegetarische

maaltijden, rijk gevulde soepen, frisse

we uit onze eigen moestuin, Het

krachtige maaltijden rijk aan vitamine C en D.’

salades, de lekkerste vis, mals vlees

De carnivoren onder de gasten

ik rekening met trends in voeding.’,

draadjesvlees en de malse vis

en seizoensgroenten. Daarnaast houd
vertelt de chef-kok.

Volgens de Consumentenbond zijn we
massaal gezonder gaan eten.

Een gezonde levensstijl lijkt belangrij-

kunnen gerust zijn. Stoofpot met
blijft op het menu staan. En een

gehakbal met jus bij de stamppot? ‘Deze blijven we gewoon
maken voor onze gasten’.

groenten en minder koolhydraten,
zoals aardappelen en pasta’s.

Dit najaar zullen de pompoen, de

pastinaak en de zoete aardappel niet
ontbreken in de keuken van De Kim.
Hoveling: ‘kruiden, zoals salie, dille,
12 WIKVITAAL

info@willeniskunnen.nl.

Alle vragen zullen zorgvuldig

‘Als je in Noordwijk bent mag een

worden beantwoord.

De afgelopen 70 jaar is veel
onderzoek gedaan naar vitamine
C en verkoudheid. De stof heeft
een positieve invloed op je

bezoek aan het strand niet ontbreken.
Dit geldt ook voor de bollenvelden
waar ik in mijn vrije tijd heel graag kom

rondom de badplaats. In het najaar is

zijn is het uitzichtpunt kachelduin, een

een bezoek aan de dahliavelden een

prachtig hoogtepunt in een natuurge-

aanrader. Daarnaast heeft de

bied met wijds uitzicht over de duinen

horeca in Noordwijk ook veel te

en de zee.’

bieden. Kortom: geniet van

natuurlijke energie in je lichaam.

‘Op deze plek vind ik rust, je kijkt uit

maaltijden voor de gasten van De

Vitamine D staat ook bekend als

elk seizoen heel veel moois te bieden.

gezelligheid. ‘Het bereiden van de

de ommekeer gemaakt naar meer

recepten? Mail naar:

creativiteit, kwaliteit en

is een trend geworden en dat zien we
gasten van De Kim. ‘Ook wij hebben

Er zijn vast meer plekjes in
Noordwijk die een bezoek waard
zijn. Welke drie andere hoogtepunten mag je niet missen?

heb je een tip voor de chef-kok of

Waarom deze plek?

Koken is voor chef-kok Axel

ook terug in de gerechten voor de

wandeling.’

immuunsysteem en activeert de

ker dan ooit en daar horen groenten

en fruit bij. Het eten van meer groente

liefst met mijn man. We fietsen er dan

Chef-kok Axel Hoveling

Kim doe ik niet alleen. We zijn een

hecht team met een enorme drive
om verder te professionaliseren.’

de zon-vitamine en zorgt voor
een goede weerstand. Daarnaast

De signatuur van Axel?

is vitamine D belangrijk voor de

sende combinaties. Venkelzaad

tanden en botten.

lams- en rundvlees maar ook bij

Bron: IVG

Venkelzaad. Ik houd van verraspast goed bij stoofpotjes van
tomaat, paprika en vis.

instandhouding van sterke

over zee en de duinen. De natuur heeft
In dit gebied loopt ook een deel van

Over Wendy Verkleij

Noordwijk!’

Meer informatie over de Thalasso
wandelroute vind je op de website
van de gemeente Noordwijk:
www.noordwijk.info/nl/route

Wendy Verkleij is inmiddels bijna drie jaar burgemeester van Noordwijk.
Ze is een ervaren bestuurder. Eerder was Verkleij burgemeester van
Uitgeest. Ook is ze wethouder en raadslid geweest in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. De burgemeester woont in Noordwijk met haar
man en twee kinderen. De burgemeester is reislustig en houdt ook van
tennis, golf en lezen.

DE KIM CULINAIR

Spaanse Pompoensoep met Manchego
Ingrediënten voor 2 personen:
• 250 gram geroosterde pompoen
(muskaat of flespompoen)
• 75 gr chorizo in blokjes
• 50 gr witte ui in blokjes
• 50 gr winterpeen in blokjes
• 50 gr bleekselderij in blokjes
• 80 gr Manchego kaas geraspt
• 500 ml verse kippenbouillon
(of van een blokje)
• 1 teen knoflook geperst
• 120 gr kikkererwten uit blik
(afgespoeld)
• 1 tl gerookte paprikapoeder
• ½ tl korianderpoeder
• ½ tl komijnpoeder
• ½ tl peterselie gedroogd
• ½ tl oregano gedroogd
• ¼ tl chilipoeder
• 50 gr tomatenpuree
• 4 eetl olijfolie
• Zout naar smaak
Bereiding
De groenten, zonder de pompoen en
kikkererwten, gaar stoven in de olijfolie. Voeg nu de chorizo, specerijen
en de tomatenpuree erbij.
De pompoen met de helft van de
bouillon pureren en toevoegen.
Nu de kikkererwten en de rest van
de bouillon toevoegen.
Alles 5 minuten doorkoken. Verdeel
de soep in grote kommen en strooi
de Manchego over de soep. Serveer
de soep met brood en aioli.
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Het bestuur van de vereniging Willen is Kunnen is
uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Koos
de Jong als nieuwe penningmeester en Janneko
Giezen is aangetreden als secretaris. Op deze
pagina’s geven ze antwoord op vijf vragen over
hun rol bij de WiK.

Koos de Jong

Janneko Giezen

grootste kracht van de vereniging.

We nemen de tijd voor onze leden en voor

“Het solidariteitsprincipe is de

Dit is ook de reden waarom ik graag
als penningmeester voor de WiK
aan de slag ben gegaan”

duurder wordt, moet het zorghotel betaalbaar

ben je al heel wat jaren met pensioen. Waarom nu

kleine portemonnee ook lid kunnen worden van

deze stap?

Koos de Jong is een gepensioneerd schoolleider die
gedurende zijn loopbaan heeft gewerkt aan

‘Toen ik 72 jaar oud was ben ik gestopt met mijn werk

ingrijpende veranderingen in het onderwijs. Zijn focus is
vooral gericht op de bedrijfsvoering in combinatie met

‘Meer van hetzelfde brengt een organisatie niet vooruit.

onderwijsinstellingen gewerkt. Wat was de rode
draad in je loopbaan?

‘Veranderingen! Tijdens mijn loopbaan in het onderwijs
is er ontzettend veel veranderd. De overheid stuurde

toentertijd aan op hervorming van het onderwijs. Ik heb

hier richting aan kunnen geven. Dit deed ik wel met een
kritische blik.’

Je gaat nu als penningmeester voor de vereniging
Willen is Kunnen aan de slag. Hoe zie jij jouw rol
daarin?

‘Mijn rol zal vooral ondersteunend zijn op de
bedrijfsprocessen. Ik wil graag meedenken.

Zo heb ik samen met Hotelmanager Patricia Sanders
het meerjarig onderhoudsplan van zorghotel De Kim
besproken.’
14 WIKVITAAL

weten waar er behoefte aan is. Daarnaast wil ik
graag activiteiten organiseren voor WiK-leden.

doe ik dit nog steeds, alleen op een andere manier.

‘Het is voor mij belangrijk om te blijven bijdragen aan

Je hebt eerder als directeur van verschillende

Binnenkort zal ik vaker te zien zijn in het zorghotel.

hulp als bleek dat hier behoefte aan was. Eigenlijk

ervaring bij de vereniging Willen is Kunnen inbrengen.

zijn volkstuin of houdt hij zich bezig met fotografie.

Ik ga graag in gesprek met de gasten. Zo kom ik te

luisterend oor of adviseerde ze thuiszorg of andere

vertelt Koos. Vanuit deze opstelling wil hij zijn kennis en

camper is Koos bijna dagelijks hard aan het werk op

voor mijn pensioen reed ik visites bij Noordwijkse
het meten van de bloeddruk, ik bood ze een

die tot andere maar ook tot betere resultaten leiden’,

de vereniging.’

Tot slot waar kijk je naar uit in de rol als secretaris?

ouderen. Ik bracht ze een bezoek voor bijvoorbeeld

Je moet voortdurend opzoek gaan naar veranderingen

blijven. Ik zou graag zien dat mensen met een

als praktijkondersteuner. Inmiddels ben ik 80 en dus
niet zo gek lang met pensioen. In de laatste jaren

human resources (personeelsbeleid) en marketing.

hun drie kinderen en kleinkinderen. Naast reizen met de

weer nieuwe dingen leren”

Je hebt eerder als praktijkondersteuner voor een

huisartsenpraktijk in Noordwijk gewerkt. Inmiddels

Terriër in de Bollenstreek. Van daaruit genieten ze van

werk met ‘jonge’ mensen. Zij zullen mij

Janneko Giezen, secretaris van de vereniging WiK

Koos de Jong, penningmeester
van de vereniging WiK

Koos woont samen met zijn vrouw en hun Jack Russel

elkaar. Als 80-jarige kan ik zeggen dat ik

EVEN VOORSTELLEN . . .

EVEN VOORSTELLEN . . .

de onze samenleving.’

”Het bestuur is een leuke club mensen.

Zo doe ik vrijwilligerswerk voor ‘s lands grootste
Wat gaan gasten en de medewerkers van het
zorghotel en de leden van je merken?

‘Als bestuurder ben je vooral op de achtergrond

seniorenorganisatie en maak ik deel uit van

verschillende denktanks. Het was voor mij een heel

vanzelfsprekend om actief te willen zijn voor de WiK.

actief. De gasten en de WiK-leden zullen dus

Hoe was je eerste ontmoeting met het bestuur

zal ik mij buigen over het financieel beleid.

‘Vice-voorzitter Freek Lapré belde me op en vertelde

weinig van mij merken. Als penningmeester

Dit beleid betreft onder andere het sturen en

beheersen van, het verantwoorden over en het
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de

financiële posities en de hieraan verbonden

risico’s. Tijdens de ALV en de ledenactiviteiten
ben ik aanwezig. Tik me gerust even op de

van WiK?

me over de openstaande vacature van secretaris.
Zijn enthousiasme over de WiK en het zorghotel is

groot. Mijn interesse voor de functie werd hierdoor
gelijk gewekt. Ook de eerste gesprekken met de
andere bestuursleden kan ik mij nog goed
herinneren. Ze zetten je in je kracht.’

schouder om kennis met elkaar te maken.’

Stap je met een goed gevoel in het bestuur van de

Wat zie je als de grootste kracht van de

‘Het bestuur is een leuke club mensen. We nemen de

vereniging Willen is Kunnen?

‘Het solidariteitsprincipe is de grootste kracht

van de vereniging. Dit is ook de reden waarom
ik graag als penningmeester voor de WiK aan

vereniging Willen is Kunnen?

tijd voor onze leden en voor elkaar. Als 80-jarige kan
ik zeggen dat ik werk met ‘jonge’ mensen. Zij zullen
mij weer nieuwe dingen leren.’

de slag ben gegaan. Direct vanaf de start heb ik

Hoe zie jij de toekomst van de WiK?

samenhorigheid en enthousiasme heerst.

veel bekender worden onder mijn doelgroep. Veel

gemerkt dat bij de leden een groot gevoel van
Mooi hè!’

‘De WiK en Zorghotel De Kim moeten in mijn ogen

Noordwijkers weten niet dat er een zorghotel in de
badplaats gevestigd is. In een wereld waar alles

Janneko Giezen is een geboren en
getogen Noordwijkse. Lezen en
fotografie zijn haar grootste hobby’s.
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Naast een nieuwe penningmeester en

WIKBOEKENTIP

secretaris, is het bestuur van Willen is

Schemerleven van Jaap Robben

Kunnen ook een nieuwe notulist rijker:
Jolanda Baljet uit Noordwijk.

Wij vragen boekhandelaar Nadine Mussert, eigenaar van de Noordwijkse
boekhandel Van der Meer, naar haar boekentip voor de lezers van dit blad
Graag zou ik Frieda Tendeloo aan u

EVEN VOORSTELLEN . . .

willen voorstellen, 81 jaar, weduwe

Jolanda Baljet, notulist
van de vereniging WiK

Robben “Ik wilde laten zien

van Louis Buitink die enige tijd

hoe dit verzwegen verdriet

geleden plotseling overleed aan een
hartinfarct. Het echtpaar woonde

deel kan uitmaken van de

Wat is jouw nieuwe rol binnen de vereniging

gezinswoning in Nijmegen en het zag

is. Hoe het onderdeel kan

‘Tijdens elke vergadering van het bestuur van

eerder zou gaan ‘hemelen’, zoals ze

lang en gelukkig samen in een mooie

kluwen die een lang leven

Willen is Kunnen?

er de laatste jaren naar uit dat Frieda

zijn van ’n gelukkig

Willen is Kunnen ben ik aanwezig. Ik ga dan aan de

het zelf verwoordt, dan haar

leven.”

slag als notulist. Het concept van WiK en De Kim

echtgenoot.

een eigen zorghotel dat tot stand is gekomen door

Nu ze alleen is achtergebleven,

Het duurde een tijd voordat

streepje voor hebben. Vanaf januari zal ik ook voor

in een verzorgingshuis en zoon Tobias

schrijven, hij liep naar eigen

vind ik mooi: zorgeloos herstellen aan de kust in
en voor de leden van de Wik en die daar een

maakte ze aanspraak op een kamer

regelde de verkoop van zijn ouderlijk

compleet.’

Foto: Ron Magielse

De Kim gaan notuleren en dan heb ik ‘het plaatje

Robben Schemerleven kon

huis. In het verpleeghuis komen haar

herinneringen boven aan haar jeugd

Je werkt al zo’n vijf jaar voor behandelcentrum

en haar eerste grote liefde, de

De Praktijk. Wat is het belangrijkste dat je daar

getrouwde Otto.

hebt geleerd?

Jaap Robben

‘Ik werk op het secretariaat van De Praktijk. Onze

In de jaren ’50 raakt Frieda zwanger

die in De Kim verblijven. Door mijn functie heb ik

levenloos ter wereld. Nooit eerder

Robben zei het heel mooi toen hij

vervolgens verzwegen en weggemof-

laten zien hoe dit verzwegen verdriet

fysiotherapeuten behandelen óók de zorggasten

van Otto, maar het kindje komt

veel contact met mensen.

sprak Frieda over de bevalling en het

Nieuwe notulist voor bestuur WiK

‘Ik zie mezelf als een verbinder’
Ik zie mezelf als een verbinder, iemand die in
oplossingen denkt en goed luistert naar wat
anderen te zeggen hebben.’

Waar begin je mee als je gaat notuleren?

‘Een goede voorbereiding is ontzettend belangrijk
dus ik lees alle stukken door. Ik wil alles begrijpen
wat ik opschrijf. Alleen op deze manier kan ik een

lange vergadering goed verwoorden in beknopte
notulen. Op het gebied van financiën en

belastingen wil ik nog veel leren. Kennis die ik
opdoe bij Willen is Kunnen kan ik ook weer

gebruiken voor mijn werk bij De Praktijk. Andersom
helpt wat ik doe en leer bij De Praktijk ook bij het
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begrijpen van hoe de dingen binnen de WiK en het
zorghotel lopen.’

Zijn de vergaderingen van WiK leuk om te notuleren?

felde kindje dat ze baarde. Tot in dat
verpleeghuis, decennia later.

zelf sprak over zijn boek: “Ik wilde

gevraagd een gedicht te schrijven

op de algemene ledenvergadering (ALV). Ik heb toen kennis
kunnen maken met verschillende WiK-leden. Het valt me op

dat veel leden erg betrokken zijn bij de vereniging. Dit maakt
mijn werk nog meer van betekenis.

neer te zetten dat invoelend en
tegelijkertijd luchtig is. Het was

mij een waar genoegen kennis te
maken met Frieda.

te zetten dat invoelend en tegelijkertijd luchtig is”

Brabantse auteur Jaap Robben (38).

samenwerking ten goede. Op 30 juni jl. was ik ook aanwezig

hem gelukt een prachtig verhaal

“Het is de auteur gelukt om een prachtig verhaal neer

met wat voor sprekers je maken krijgt. Er is een goede sfeer

ook op een ander manier te leren kennen en dat komt de

ook ietwat ‘bokkige’ Frieda is het

deel kan zijn van ’n gelukkig leven.”

De schrijver was in 2010 stadsdichter

gelachen. We dineren met elkaar en dat helpt om elkaar

humoristische, eerlijke en soms

die een lang leven is. Hoe het onder-

Frieda Tendeloo is de hoofdpersoon

tijdens de vergaderingen en er wordt ook regelmatig

thematiek. Aan de hand van de

deel kan uitmaken van de kluwen

De eerste keer dat ik een vergadering voor het bestuur

notuleerde vond ik het spannend. Het is altijd afwachten

zeggen vast in de zwaarte van de

in het boek Schemerleven van de
Na het lezen van deze liefdevolle

roman heb ik het idee dat Frieda een
bekende van me is, de buurvrouw,

misschien wel m’n oma. En dat is wat
dit boek en de schrijfstijl van Robben
kenmerkt: de echtheid, de empathie
die erin doorklinkt en bovenal de
liefde.

voor de stad Nijmegen en werd

voor een monument ter nagedach-

Hotelgasten van Zorghotel

waren, maar geen begrafenis heb-

Er staat een exemplaar in de

tenis aan kinderen die overleden

ben gehad. Het was er onverwacht

druk. Frieda stond niet alleen in haar
verdriet. De maatschapppij dwong

in het verleden vaker moeders ertoe
om te zwijgen en te vergeten.

De Kim kunnen het boek lenen.
boekenkast in het restaurant.

Via de website van Boekhandel
van der Meer zijn het boek

én het e-book te bestellen:
boekhandelvandermeer.nl
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WIKPUZZEL
1

kunstleer

19

motorrijtuig

37

lokaal

2

bedieningsgeld

20

fijngemaakt eten

38

werelddeel

3

stand

21

biljoenste deel

39

fris

4

onvervalst

22

autowedstrijd

40

varkensvlees

5

bedwelmd

23

geur

41

koel

6

zaadje

24

gebroken wit

42

bedrogene

7

dichte nevel

25

plaats in Normandië

43

slagintrument

8

zompig

26

brandstof

44

keerdam

9

afkerig

27

niets uitgezonderd

45

bemanning

10

snijbloem

28

tweestrijd

46

roofvis

11

gebogen

29

snars

47

deel van een wiel

12

steensoort

30

onder meer

48

onjuistheid

13

pret

31

koppel

49

elite

14

paaskleur

32

gril

50

bedehuis

15

niet-vakman

33

stenen afscheiding

51

grondstof voor turf

16

Europeaan

34

titel

52

riskant

17

cola met rum

35

Amerikaanse staat

53

Chinese munt

18

schoudermantel

36

uitroep

54

muur

Puzzel mee en maak
kans op boekenbon!
Wilt u kans maken op een

boekenbon? Stuur dan de ingevulde
puzzel voor 1 januari 2023 zo naar:
Antwoordnummer 11019,
2200 VC Noordwijk

Mailen kan ook naar:

info@willeniskunnen.nl

Onder de inzendingen verloten wij
een boekenbon van 20 euro.

De vorige puzzel is gewonnen door:
Dhr. J. Blaas

Carolina MacGillavrylaan 554
1098 XB Amsterdam

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
• U krijgt voorrang bij een reservering + u kunt uw kamervoorkeur opgegeven;
• U bent bijna altijd verzekerd van een plek om te herstellen na een operatie of behandeling;
• U krijgt korting op uw verblijf in De Kim;
• Op de vakantietarieven in De Kim krijgt u direct 25% korting;
• Uw lidmaatschap is overdraagbaar aan uw partner, kind of kleinkind;
• Uw contributie - op basis van uw leeftijd - wordt bij instap bepaald;
• Uw partner mag gebruikmaken van de door u opgebouwde rechten.
DE VERGOEDINGSREGELING
Na een verblijf in het ziekenhuis komt u in aanmerking voor korting op de verblijfskosten in De Kim.
De financiële tegemoetkoming is afhankelijk van uw lidmaatschapsduur en geldt voor maximaal
28 dagen per jaar. Komt u vanuit huis dan geldt de korting voor maximaal 21 dagen per jaar.
De zorgkosten vallen buiten de vergoeding. Deze worden via een zorgindicatie betaald door uw
verzekeraar. Heeft u een aanvullende verzekering dan kan uw zorgverzekeraar een deel van het
verblijf vergoeden. U kunt dit bekijken op de website van De Kim www.zorghoteldekim.nl.
U kunt ook met ons bellen: T 071 364 07 30
AANPASSINGEN
Het bestuur kijkt jaarlijks naar de verhouding tussen de hoogte van de contributie en de maximale
vergoeding. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kan het bestuur hierover een voorstel doen
Lidmaatschapsduur

Tegemoetkoming WiK-leden

0 tot 1 jaar		

eenmalige korting van € 100,- € 150,- of € 350,-**

1 tot 5 jaar		

30% korting op een standaardkamer

5 tot 10 jaar		

40% korting op een standaardkamer

10 tot 15 jaar		

55% korting op een standaardkamer

15 jaar of langer

70% korting op een standaardkamer

* De tegemoetkoming door WiK wordt berekend na aftrek van de vergoeding
uit een aanvullende zorgverzekering.
** Dit betreft een actiekorting en alleen geldig als je lid wordt tijdens een verblijf in De Kim.

GEHOORD IN HET HOTEL

Colofon

WiK Vitaal Magazine
info@wikvitaal.nl
www.wikvitaal.nl
Rembrandtweg 2
2202 AX Noordwijk aan Zee
071 364 0730
OPMAAK
Dokwerk Communicatie
DRUKWERK
Formzet
REDACTIE
Jony de Jong (Castro Communicatie)
Fraukje Heintz
Leontine de Groot

18 WIKVITAAL

WIKVITAAL 3

VACATURE

